Referat af SAGT-møde d. 25. august 2021
Mødet blev afholdt hos Poul Jørgensen, Løvvænget 2, Højby
Deltagere:

Poul Jørgensen (PJ), Karl-Anker Thorn (KAT),
Maj Lundqvist (ML) og Kirsten Laage-Petersen (KLP).

Afbud fra: Nickolai Max Gringer
Dagsorden:
Pkt.1
Godkendelse af dagsorden og referat fra 26. april 2021
Pkt.2
Konstituering

Pkt.3
Pkt.4
Pkt.5
Pkt.6
Pkt.7

Økonomi
Sager
KSO – OF – Grønt Råd
Evaluering af Repræsentantskabsmøde april 2021
Eventuelt – herunder mødedatoer

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REFERAT

Ad 1.

Både dagsorden og referatet blev godkendt.

Ad 2.

Konstituering: Formand Poul Jørgensen
Næstformand Karl-Anker Thorn
Kasserer Kirsten Laage-Petersen
Sekretær Maj Lundqvist
Medlem Nickolai Gringer
KLP redegjorde for GF Hedens situation, der havde medført at hun trak sig som
formand. Hedens nye bestyrelse bliver valgt i oktober 2021. Herefter vil det vise sig,
om KLP kan få opbakning til fortsat at være repræsentant i SAGT.
Vi ser tiden an. At fortsætte som ekstern regnskabsfører skal besluttes på et
repræsentantskabsmøde.

Ad 3.

Økonomi
Saldo pr. 25. september 2021 var 242.386,45 kr.
Oversigt var medsendt dagsordenen.
Ingen øvrige bemærkninger – KLP har sendt 2 rykkere ud – 1 indkommet
efterfølgende
KAT omtalte ”mit ID” som vi skal overgå til af sikkerhedsmæssige årsager.
Punktet på dagsorden næste gang – KAT vil orientere.

Ad 4.

Sager
Der var ingen åbne sager/henvendelser
ML ønsker at åbne gammel sag, da der stadig køres for stærkt på Lyngvej.
Chikanerne på vejen er væk, og 50 km er for høj fart – der er tæt trafik, og også tung
trafik bl.a. i forbindelse med byggerier. Dette gør det farligt at færdes på vejen som
blød trafikant.
KLP gjorde opmærksom på, at enhver borger kan kontakte politiet og bede om
opsætning af fotofælde. ML vil gå videre med den mulighed.
Vand på grunde / sænkning af grundvand. KAT vil kontakte kommunens naturgeograf
Gry Annika Jensen for at aftale et møde med henblik på tilladelse til at sænke
grundvandet nogle steder og i det hele taget skitsere problemerne med for høj
vandstand.

Ad 5.

KSO – OF - Grønt Råd (GRO).
KSO - Der har ikke været afholdt nogle møder. KLP foreslog at KAT og undertegnede
får et møde i stand med Charlotte Riegels Hjorth, Lisbeth Ellebæk og Helene Regnell
da vi har fælles problemer og for at introducere KAT som vor ”ekspert” på ”for meget
vand” området.
Det at NYK/Rørvig og Dragsholms ønske at man kan få genoptaget SOL med
kommunen – det vil også være godt – måske under en anden titel ”Samarbejde på
TVÆRS”
OF – Mødet i marts måned blev aflyst. Der har ikke været andre møder – KLP vil
kontakte OF.
GRO –Helena Regnell sendte en mail om de problemer der har været til debat – det
kan vel kun fremme en genoptagelse af KSO-møderne – (se ovenover):

Kære alle
Onsdag havde vi endnu et møde i kommunens bæredygtighedsudvalg.
De vigtigste punkter:
1. Naturpolitik: Kommunen er i gang med at udvikle en naturpolitik. Den kommer
snart i høring i Grønt Råd og vedtages af byrådet til december.
Den er desværre lidt løs i kanten med meget få konkrete mål og meget lidt
budget. Vi var flere, der efterlyste begge dele.
2. Affald og sortering: Folketinget har vedtaget, at vi fremover skal sortere i
10 affaldsfraktioner. Dette gælder også fritidshuse. Kommunen er derfor gået i
gang med at undersøge mulige løsninger og ønsker at inddrage borgerne - herunder
fritidshusejere - i processen. Den nye praksis skal træde i kraft per 31/12. Jeg
er blevet anmodet om at indtræde i styregruppen, som herudover består af to
medlemmer fra Miljø- og Klimaudvalget. Opgaven bliver at understøtte
borgerinddragelsen, drøfte emner til temadebatter, sikre løbende kommunikation
og bidrage til den endelige kommunikation.
Jeg har sagt ja, idet det “kun” er frem til årsskiftet. Det håber jeg I er OK
med?
3. Borgermøde om kommunens klimaplan den 22. september kl 17-19 på Odsherred
gymnasium i Asnæs. Mødet får særlig fokus på transport og energi, som er de
områder, hvor kommunen har størst CO2 udledning.
4. El biler og ladestandere: Kommunen har planer om at øge antallet af egne el
biler.
Kommunen har ikke lov til at etablere offentligt tilgængelige ladestandere. Det
er en privat opgave. Der har været dialog med private udbydere, som opfordres
til at etablere ladestandere i byområderne.
I forhold til sommerhuse, så kan der blive et kapacitetsproblem, hvis der
etableres mange private ladestandere. Derfor bør man ikke lade i
spidsbelastningstidspunkter, fx omkring aftensmadstid etc.
Det vil også være oplagt, hvis der kan etableres ladestandere, der særligt
henvender sig til fritidshusejere, fx på centralt placerede områder.
Sug endelig til, hvis I har spørgsmål.
Mvh/Brgds
Helene Regnell
LEAD Sustainability
+4526176617
Hr@leadsustainability.com

Ad 6.

Evaluering af Repræsentantskabsmøde april 2021.
Punkterne ”Vand – KSO og OF” blev debatteret ovenfor – intet andet nyt.
Problemet med at kommunen ikke vedligeholder redningsveje kan være en sag for
KSO.
Nordre Strandvej – Lumsås, Vi har behandlet sagen, men hører gerne om udfaldet.
Kystbeskyttelse – hænge ikke sammen med sænkning af grundvand. Kystbeskyttelse
kan være nødvendig nogle steder langs Odsherreds kyster.

Ad 7.

Eventuelt
ML omtalte en sag (ved skansehage) hvor en ”Jon” siger kommunen kommer og
fjerner et (ulovligt) hegn ML vil undersøge sagen nærmere.
KLP vil hører FSNR om det er tilfældet at kommunen forbyder hegn.
KLP har haft Gyda Schneider (Lumsås Sønderstrand) i telefonen vedrørende vejbump
på asfaltveje. Hun blev henvist til politiet der afgør den type sager. Hun klagede
desuden over for høj musik.
PJ ønskede en opdatering ”Bestyrelsens sammensætning”
Kommende møder:

12. oktober kl. 13 hos Karl-Anker Thorn
26. november kl. 13 hos Maj Lundqvist

Kirsten LP
27-04-2021

